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Kæra Anna Borg 

 

Bestu þakkir fyrir góðar móttökur í úttektinni. Gaman að koma í skólann ykkar og sjá þetta 

frábæra starf sem þið vinnið. Virkilega hlýlegur skóli, stórkostlegt útisvæði og grænfánastarfið 

skín í gegn hvert sem farið er. Það var mjög gaman að spjalla við nemendur, þau voru vel með 

á nótunum, mjög fróð, ekki þarf að óttast framtíðina með svona upplýst börn. Hér að neðan 

er endurgjöf til ykkar ásamt niðurstöðum úttektarinnar.  

 

Þið unnuð með þemun neysla og loftlagsmál á tímabilinu, þið vilduð leggja áherslu á að 

minnka neyslu og kolefnisspor. Skólinn hefur starfað lengi í verkefninu og hugmyndafræði 

grænfánans orðinn hluti af daglegu starfi.  

 

Markmið:  

1. Minnka kolefnisspor: 

Hvernig gekk: Það gekk vel, m.a. gróðursettu börnin tré í samvinnu við skógræktina á 

leikskólalóðinni. Kjötdögum í leikskólanum var fækkað niður í einn, maturinn er allur 

unnin á staðnum og lagt uppúr að nota lífrænar vörur og sem mest grænmeti. Mjög 

glæsilegt og til fyrirmyndar. Vinna með hugtakið kolefnisjöfnun hefur greinlega skilað 

sér því umhverfisnefndin var alveg með á hreinu hvað það er. 

 
2. Aukið samstarf við foreldra   

Hvernig gekk: Foreldrar voru hvattir til að nýta hluti betur, þeir fengu fróðleiksmola 

vikunnar til umhugsunar og voru beðnir um að gera stuttar kannanir um neysluhegðun 

fjölskyldunnar. Þetta er frábær leið til þess að tengja starf leikskólans og foreldra og 

fræðast um umhverfismál í leiðinni.  

 

3. Minnka umferð og mengun í nágrenni skólans: 

Hvernig gekk: Starfsfólk var hvatt til að skilja bílinn heima, minnt var á 

samgöngustyrkinn og hafa bíla ekki í gangi í kyrrstöðu. Kannanir voru gerðar um það 

hvernig börnin koma í skólann. Bíllausar vikur voru hjá starfsfólki. 

 



Samantekt markmiða:  

Skólinn setti sér góð markmið á tímabilinu, sem tókst að vinna vel að. 

 

Vinna við skrefin sjö:  

 

1. Umhverfisnefnd 

 

✓ Í umhverfisnefnd nemenda eru elstu börn skólans, hópstjóri og leikskólastjóri. 

✓ Umhverfisnefnd samanstendur af breiðum hópi aðila sem koma að 

skólastarfinu, fulltrúar frá öllum deildum og leikskólastjóra. 

✓ Nemendur hafa mikið vægi í umhverfisnefndinni.  

✓ Fjöldi funda: Fundað er einu sinni í mánuði, sem er mjög gott. 

✓ Fundargerðir voru skráðar á umhverfisnefndarfundum 

Athugasemdir:  

Með því að hafa fulltrúa frá hverri deild eru meiri líkur á því að grænfánstarfið nái til allra í 

skólanum, sem er mjög gott, auk þess sem nemendur hafa mikið vægi. 

 

2. Mat á stöðu umhverfismála 

 

Punktar  

 

✓ Nemendur fóru yfir gátlista ásamt hópstjóra og fylltu út umhverfismat í upphafi 

tímabils. Skoðað var hvað hægt væri að gera betur og fá hugmyndir. Kom í ljós 

að skólinn stendur sig mjög vel ef miðað er við gátlistann, þið eruð svo með 

þetta! 😊 

 

 Athugasemdir:  

Notast var við umhverfisgátlista  með nemendum. Flott að taka umhverfismat í upphafi 

tímabils og við lok. Með því er hægt að sjá árangurinn. Umhverfismatið má aðlaga að 

skólanum, klippa út og bæta inn, eftir því sem ykkur hentar.  

 

3. Áætlun um aðgerðir og markmið 

 

Punktar 

 

✓ Markmið og aðgerðaráætlun voru gerð út frá umhverfismati 

✓ Nemendur höfðu vægi við gerð markmiðanna 

✓ Lýðræðislega var unnið að gerð markmiðanna 

https://landvernd.is/umhverfisgatlistar-umhverfismat/


✓ Markmiðin eru vel sýnileg innan skólans 

✓ Allir innan skólans voru upplýstir um markmiðin 

✓ Markvisst hefur verið unnið að markmiðunum 

 

 

Athugasemdir:  

Gott er að nýta sér markmiðssetningareyðublað. Það auðveldar utanumhald með 

markmiðunum.  

Við mælum með því að markmiðin séu „SMART“. 

Eða Skýr, Mælanleg, Aðgerðamiðuð, Raunveruleg og Tímasett.  Notast má við aðgerðaráætlun 

eða markmiðasetningaeyðublað  til að skilgreina þessi atriði.  

 

4. Eftirlit og endurmat 

 

Punktar 

 

✓ Stöðugt eftirlit á árangri fór fram á umhverfisráðsfundum, deildarstjórafundum 

og starfsmannafundum. Umhverfisráðherra úr röðum barna gefa einkunn fyrir 

græna hegðun. 

✓ Staðan var tekin á umhverfisnefndarfundum, þ.e. metið hvernig gengi að ná 

fram settum markmiðum. 

 

Athugasemdir:  

Umhverfisnefnd fylgdist vel með gangi mála.  

 

 

5. Námsefnisgerð og tenging við aðalnámskrá 

 

Punktar 

 

✓ Börn á öllum deildum unnu verkefni sem tengdust þemum og markmiðum 

Skóla á grænni grein. 

 

Athugsemdir:  

Skólinn vinnur fjöldann allan af glæsilegum verkefnum tengdum grænfánanum. 

 

 

6. Að upplýsa og fá aðra með 

 

Punktar 

 

https://landvernd.is/aaetlun-um-adgerdir-og-markmid/
https://landvernd.is/aaetlun-um-adgerdir-og-markmid/
https://landvernd.is/aaetlun-um-adgerdir-og-markmid/


✓ Allur skólinn (nemendur og starfsmenn)  var upplýstur um markmið og 

aðgerðir í verkefninu 

✓ Foreldrar voru fræddir um verkefnið, þemu þess og markmið og hvattir til 

þátttöku. 

✓ Nærsamfélagið var frætt um þátttöku í verkefninu, þemu þess og markmið og 

hvatt til þátttöku. 

 

 

Athugasemdir:  

Kannanirnar sem þið senduð á foreldra er frábær samstarfsleið á covidtímum. Með þessu 

vekið þið athygli á umhverfismálum og um leið aukið tengingu við foreldra.  Einnig var sent 

bréf til foreldra þar sem kynnt voru markmið tímabilsins. Mjög flott! 

 

7. Umhverfissáttmáli 

 

Punktar 

Umhverfissáttmáli skólans samanstendur af umhverfisstefnu skólans. Það er um að gera að 

hafa sáttmálann lifandi og má tengja hann við þemað sem unnið er með, t.d. finna slagorð eða 

setningu var fundið sem styður við sáttmálann. 

 

Athugasemdir:  

Mikilvægt er að umhverfissáttmálinn höfði til sem flestra innan skólans, að hann sé einfaldur 

og allir skilji hann. Hann getur verið ljóð, lag, slagorð, listaverk, hvað sem ykkur dettur í hug. 

Eina skilyrðið er að nemendur geti tileinkað sér hann og að hann tengist því þema sem unnið 

var með á tímabilinu.  

 

Heildarútkoma: 

Norðurberg vinnur á faglegan hátt eftir eigin sjálfbærni- og umhverfisstefnu. Eins og ég hef 

nefnt hér þá skín grænfánastarfið í gegn. Gríðarlega mörg flott verkefni í gangi og 

heildarhugsun.  Norðurberg er fyrirmyndar grænfánaskóli, sem sést m.a. á því  að til ykkar 

koma fjöldi gesta sem vilja læra af ykkar starfi.   

 

Við minnum að lokum á heimasíðu grænfánans:  graenfaninn.is en hún er nú hýst á nýrri slóð 

og því gott að uppfæra tengla á heimasíðum og þar sem henni er miðlað áfram. Á síðunni má 

finna nánari upplýsingar um verkefnið ásamt upplýsingum um þemun og hugmyndir að 

verkefnum sem hægt er að vinna. 

Við hvetjum ykkur til að taka þátt í Grænfánaspjallinu á facebook.  

 

Að lokum: 

Þið hafið náð þeim góða árangri að fá grænfánann afhentan í 9. sinn.  

Innilega til hamingju með það!  

https://graenfaninn.is/
https://www.facebook.com/groups/Graenfanaspjall/


 

 

Bestu kveðjur, 

Sigurlaug Arnardóttir 

Sérfræðingur Skóla á grænni grein 

 

 

 


